FREDENS KIRKE
SOGNENYT

JANUAR-APRIL 2021

GUDSTJENESTER

MENIGHEDSRÅDET

BØRN OG UNGE

SOGNETS AFTEN

FREDENS KIRKE
Sjællandsgade 34
7400 Herning.
tlf. 24 46 00 30
kirken@fredenskirke-herning.dk
www.fredenskirke-herning.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.00. Træffes i kirken efter aftale.
Kirken er åben dagligt fra 7.30-18.00. Dog kan der under ombygningen være
aflåst.
ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE
ATTESTER, DÅB, BRYLLUP OG NAVNEÆNDRINGER
BEDES RETTET TIL:
Kordegne-kontoret ved Jette Neesgaard Sørensen og Laila Nielsen
Østre Kirkevej 1
7400 Herning
Tlf. 97 12 23 38
jns@km.dk
Kontortid mandag - fredag 9.00-13.00, samt torsdag 15.00-17.00
SOGNEPRÆST
Alex Dahl Nielsen
Kontor i Fredens Kirke
Sjællandsgade 34
7400 Herning
tlf. 97 12 23 04
adni@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag. Dog bedst tirsdag-fredag mellem 11.30
og 12.30.
SOGNEPRÆST
Vacant stilling

KIRKETJENERE
Marianne Møller Jensen og Egon Tolstrup
Tlf: 30 33 03 06
kirketjener@fredenskirke-herning.dk
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ORGANIST
Dario Andreella
Tlf. 61 22 31 23.
organisten@fredenskirke-herning.dk

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE
Kirsten Kammersgaard
Tlf. 24 46 00 30
kk@fredenskirke-herning.dk
Gry Steensig Lauridsen
Tlf. 21 51 75 59
gsl@fredenskirke-herning.dk

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Peter Hove
Tlf. 97 22 36 46 eller 20 89 07 62
peterhove1@icloud.com
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Gry Steensig Lauridsen.
Sognenyt er udgivet af menighedsrådet og redigeret af et udvalg.
LAYOUT OG TRYK
ReklameTryk - www.reklametryk.dk.
Forsidefoto: jplenio
INDLEVERING AF MATERALE
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af SogneNyt
(januar-april) er d. 5. april 2021.
Materiale indleveres på mail:
gsl@fredenskirke-herning.dk

KIRKEBIL
Kirkebilen er gratis og bestilles hos Taxa på tlf. 97 12 07 77, inden søndag kl. 8.30. Kirkebilen må bestilles til ALLE arrangementer ved Fredens
Kirke og bestilles blot inden kl. 14.00 samme dag.
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Eftertanken
Et par ord om livet under Guds fred... Og en tak!
Så blev det igen tid at skifte kalenderen ud og
vænne sig til at tænke 2021. Det årtusind, vi for 21
år siden tog hul på, er allerede for længst vokset ud
af puberteten og nærmer sig nu fuldvoksen status.
Og meget er sket gennem de sidste 2 årtier.
Verden har på flere måder bevæget sig fra optimisme mod pessimisme. Det nye årtusind har budt
på et hidtil ukendt omfang af terror, klima-spørgsmålet har sat en truende dommedags-agenda og
gennem det sidste lille års tid har pandemien, vi
har lært at forbinde med Covid-19, spredt ængstelse over det meste af verden.
Engang var der imidlertid én der lærte mig, at Gud
er rigelig stor til at rumme både os og alle vore
bekymringer – al vores uro og den ængstelse, der
med god grund kan leve i os.
Nuvel, det kalder naturligvis på det, vi kalder tro.
Men måske er det også på tide, at troen netop får
lov at spille en rolle i verden. Indtil nu ser vi jo hovedsageligt resultatet af, hvad der sker derude i
verden og herhjemme uden den tro, der er tro på
ham, der elsker os og kalder os til at leve sammen
med ham og hinanden – i fred.
Et sted udtrykker Jesus det sådan her:
Fred efterlader jeg jer – min fred giver jeg jer. Jeg
giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke
forfærdes og ikke være modløst.
Guds fred er ikke en fred, der kan sammenlignes
med begrebet ”fred og ro”. Det er snarere en tilstand, vi må og kan leve i – ind imellem på trods af

Af: Sognepræst Bo Gimm

et totalt fravær af ”fred og ro”.
Hemmeligheden er, at Guds fred overgår al forstand og derfor også overtrumfer bekymringer og
uro på den måde, at vi sagtens kan opleve begge
dele, men samtidig kan finde en stor fred i, at Gud
altid er hos os – at vi altid er omringet af hans kærlighed og at intet sker uden, han er med.
Så vores hjerte behøver i sandhed ikke forfærdes
og vi behøver ikke blive grebet af modløshed. Det
er dén vidunderlige gave, troen på Jesus kan folde
ud i vore liv.
Derfor vil jeg gerne ønske dig Guds fred – og for os
alle ønske Guds fred over 2021.
-----------------------------------------Og så blev det i øvrigt tid at sige farvel til Fredens
sogn. Fra den 1. januar er jeg sognepræst i Tarm
Pastorat og det glæder jeg mig til. Men jeg kniber
også en tåre, for 19 år på Køgevej 12 går ikke sporløst henover hverken min familie eller mig. Derfor
vil jeg også kort og enkelt sige TAK.
TAK til alle jer, der gavmildt har givet mig og os en
plads i jeres liv. Det har vi været og det er vi taknemmelige for. TAK fordi jeg fik lov at være præst
gennem 19 år for alle jer, der bor i Fredens sogn.
Jeg ta´r herfra med glæde over det, jeg her er blevet givet og med forventning til, hvad der ligger
foran os i Hoven, Ådum og Tarm.
Alt godt til jer alle – God bless og Guds fred
Hanne og Bo
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Børn og unge
BABYSALMESANG

TORSDAGE KL. 10.00-10.45
FORLØB: D. 8. APRIL - 3. JUNI 2021
STED: FREDENS KIRKE
Vi mødes til sang og samvær. Bagefter er der hyggesnak
og kaffe. Babysalmesangen er målrettet børn fra 0 - 10
måneder og deres mor, far, bedsteforælder eller unge
pige i huset. Kom og giv dit barn en musikalsk start på
livet! Det er gratis at deltage.
Tilmelding: www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter eller kontakt os på tlf. 21 51 75 59.
Tilmelding åbner 26. marts, kl. 9.00.

BØRNESALMESANG
TIRSDAGE KL. 16.15-17.00.
OPSTART I 2021: 5. JANUAR
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 1. SAL
Velkommen til Børnesalmesang i Fredens Kirke.
For børn i alderen 1 - 5 år ifølge med en voksen.
Vi vil til Børnesalmesang synge, danse, sanse, hygge og lege
sammen. Tilmelding kan ske på vores hjemmeside
www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter.
Ved spørgsmål kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kirsten
Kammersgaard på 24 46 00 30.
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Fredens Kirke

LEGESTUE
MANDAGE KL. 10.00 (LUKKET I SKOLERNES FERIER)
STED: KIRKENS LOKALER PÅ SILKEBORGVEJ 27 G, 1. SAL
Nyd samværet med andre børn og voksne, når vi hver
mandag formiddag inviterer indenfor i Fredens Kirkes
legestue. Der er drop-in fra kl. 9.30 og kl. 10.00 er der
sang, bevægelsessange og bibelfortælling en halv times tid.

Bagefter er der kreative aktiviteter, fri leg og hygge, før
vi slutter formiddagen af med at spise vores medbragte madpakker.
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne!
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GUDSTJENESTER
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 Alex Dahl Nielsen
3. Helligtrekongers søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
10. 1. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 NN
17. 2. søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
24. Sidste søndag efter helligtrekonger
kl. 10.00 NN
31. Søndag septuegesima
kl. 10.00 NN
FEBRUAR
7. Søndag seksagesima
kl. 10.00 NN
14. Fastelavns søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
21. 1. søndag i fasten
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
28. 2. søndag i fasten
kl. 10.00 NN
MARTS
4. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
7. 3. søndag i fasten
Kl. 10.00 NN
11. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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14. Midfaste søndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
18. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
21. Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00
25. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
28. Palmesøndag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
APRIL
1. Skærtorsdag
kl. 19.00 NN
2. Langfredag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
4. Påskedag
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen
5. 2. Påskedag
kl. 10.00 NN
8. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
11. 1. søndag efter påske
kl. 10.00 NN
15. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
18. 2. søndag efter påske
kl. 10.00 NN
22. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
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25. 3. søndag efter påske - Konfirmation
kl. 09.00 Alex Dahl Nielsen
kl. 11.00 Alex Dahl Nielsen
29. Hverdagsgudstjeneste
kl. 17.00
30. Bededag - Konfirmation
kl. 09.00 NN
kl. 11.00 NN
MAJ
2. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Alex Dahl Nielsen

MORGENSANG
Organisten inviterer første søndag i januar, februar, marts og maj, kl. 9.00-9.50 til
rundstykker og morgensang.
Vi synger både nye og kendte salmer og
sange. Alle er velkomne og vi overholder
naturligvis gældende regler for samvær i
henhold til Covid-19.
I gudstjenesteplanen vil morgensang være markeret med en kaffekop
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
DET NYE MENIGHEDSRÅDS KONSTITUERING
Formand: Peter Hove
Næstformand: Inger Marie Svinth
Sekretær: Kamilla Palbjørn
Kasserer: Erna Jensen
Kirkeværge: Finn Hyldgaard
Kontaktperson: Ole Jensen og Kamilla Palbjørn
Kirkeudvalg: Betty Rams
Kirkegårdsbestyrelse: Lars Hjort
Præstegårdbestyrelse: Birgit Jensen
Øvrige udvalg og udvalgsposter kan ses på hjemmesiden

Ved valgforsamlingen i september indledte vi med
Leonard Cohens ord og sang:

”Ring med de klokker der kan ringe,
glem noget af det perfekte,
for der er en revne i alting.
Det er sådan lyset kommer ind”
Vi kan med glæde sige at lyset er kommet ind, for
nu har vi et fuldtalligt menighedsråd.
Og der er mange ting at glæde sig til i det nye år,
som der også skal lægges en del arbejdstimer i fra
såvel råd og personale. Vi kan se frem til at renoveringen bliver færdigt, vi har fået en ny organist og
så skal vi i gang med at finde en ny præst.

OMBYGNING OG RENOVERING
Vi begynder nu at kunne se til vejs ende med ombygning og renovering af Fredens Kirke, men er endnu ikke
helt i mål. Sidste etape, der vedr. renoveringen af kirkesalen, går i gang efter nytår, og vi håber og satser på at
hele projektet er færdig ca. til påske. Der er stadig en del ”løse ender” rundt omkring, som skal falde på plads,
men vi tror på at det bliver rigtig godt, når vi får det hele på plads. Vi glæder os til at hele kirken igen er klar
til at rumme de forskellige aktiviteter og at personalegruppen igen kan planlægge ud fra en mere ”almindelig
hverdag”. Der skal herfra lyde en stor ros og tak til hele personalegruppen for deres positive tilgang og velvilje
til at få tingene til at fungere i hele ombygnings- og renoveringsfasen.
8
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FARVEL TIL ANNA
Anna Rasmussen, vores organist valgte at opsige
sin stilling per 1/10, da hun ønskede stilling med
færre timer. Det fandt hun i Sdr. Felding.
Vi siger TAK til Anna for det hun har givet til
Fredens kirke gennem musikken og personligt og
sender gode ønsker til hende og familien.
INTET VARER EVIGT!!
Vores præst Bo Gimm har, efter i 18 år at have
virket her i sognet, valgt at prøve nye græsgange
i et par landsogne ude vestpå. Hoven og Ådum
sogne i Tarm provsti
Vi i menighedsrådet ønsker af hele hjertet Bo
held og lykke i sit nye kald - ham bliver de ikke
”snydt med”.
Menighedsrådet har lært Bo at kende, som et meget positivt og ligefremt menneske, der var nem
at samarbejde med. Det var Bo, som efter sin juleprædiken i 2012 fik mig til at stille op til menighedsrådet og det har jeg ikke siden fortrudt.
Jeg mindes også for nogle år siden Bo havde studie orlov for nærmere at studere det 1. korstog
til Det hellige Land. Efterfølgende fik vi alle til
en sogneaften en meget udførlig og ikke mindst
underholdende beretning om korstoget.

VELKOMMEN TIL KIRKETJENERAFLØSER
Vi har også valgt at ansætte en kirketjenerafløser
som skal hjælpe os ved sygdom. Vi har på timeløn, ansat Lise Hauge, som velkvalificeret, uddannet kirketjener.
VELKOMMEN TIL NY ORGANIST
Velkommen til Dario Andreella som per 1/12021 er vores nye organist. Dario kommer fra en
fast stilling ved Sunds Kirke.
Han er 43 år, født og opvokset i Padova, Norditalien, men flyttede til Danmark i 2008. Han bor i
Sunds sammen med sin kone. Dario er uddannet
ved musikkonservatoriet i Padova og er Cand.
mag. i orgel og kirkemusik fra det Kongelige musikkonservatorium i København, 2014.
Han har 25 års erfaring som organist, kantor og
korleder fra Italien og 12 år i Danmark, hvor han
har videreudannet sig, blandt andet indenfor improvisation og orgelbyggeri. Han spiller orgel flygel, cembalo og andre instrumenter.
Har alsidig erfaring med gudstjenester, kor, koncerter – klassiske, rytmisk, barok m.v.
Vi glæder os!

Bo, vi vil komme til at savne dig, men bakker
selvfølgelig op om din beslutning.
Peter Hove
Menighedsrådsformand
FREDENS KIRKES MENIGHEDSRÅD
SOGNENY T / JANUAR - APRIL 2021
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ARRANGEMENTER

DET ER MULIGT AT BESTILLE KIRKEBILEN TIL ALLE KIRKENS ARRANGEMENTER - TLF. 97 12 07 77

SOGNETS AFTEN
D. 5. JANUAR, KL. 19.00

Men da Anne Helene Krabsmark Jensen
ikke taler engelsk eller spansk, valgte
hun i stedet at gå rundt i Danmark, hvor
den første tur bragte hende fra Skagen i
nord til Kruså i syd.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
SOGNETS AFTEN
D. 3. MARTS, KL. 19.00

Missionsprojekt i Bohong v/ Jakob
Stensig
Hver 10 kvinde dør i barselssengen i et
af verdens fattigste lande - Centralafrika. Sundhedscentret blev grundlagt
af danske missionærer fra Mission
Afrika, men i dag drives og ledes det af
ildsjælen og jordemoderen Cathérine
Naabeau med støtte fra Mission Afrika.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

Sangaften v/kirkens ansatte
Aftenen vil være fyldt med forårs- og
påskesange og salmer. Vi skal synge
sammen og måske giver kirkens ansatte
et nummer eller to
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

SOGNETS AFTEN
D. 2. FEBRUAR, KL. 19.00

SOGNETS AFTEN
D. 6. APRIL, KL. 19.00

Anne Helene Krabsmark Jensen
Under et sygdomsforløb efter en alvorlig hjerneblødning i 2003 blev kvinden,
der kommer fra Vildbjerg, foreslået at
gå en tur på pilgrimsruten Caminoen.
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I 2018 udgav Thomas Bjerg Mikkelsen
sammen med Lars Irgens Petersen bogen ”Alle vil jo bare elskes”. Lars Irgens
Petersen slog i 2003 en anden mand
ihjel. Thomas Bjerg Mikkelsen fortæller
om sit møde med Lars Irgens Petersen
og bruger det som afsæt for eftertanke over store emner som skam, skyld,
tilgivelse, empati, fremmedgørelse og
ondskab.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.
4. MAJ FEST
D. 4. MAJ, KL. 19.00

Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges
historie og en vens tanker v/ Thomas
Bjerg Mikkelsen
SOGNENY T / JANUAR - APRIL 2021

Filmfotografen Walter Frentz v/Jesper
Bugge Kold.
DR2s dokumentarserie om filmfotografen Walter Frentz, som var tæt på
Hitler og rejste rundt i Danmark under
2. Verdenskrig. Efter foredraget er der
kaffe og aftenen sluttes af med andagt i
kirken og lystænding i Mindeparken.
Gratis entré - kaffen koster 30 kr.

MUSIK I FREDENS KIRKE
KIRKENS KOR
VOKSENKOR

I voksenkoret er der hyggelig stemning og spændende repertoire. Optagelseskrav er der intet af, pånær
sangglæde! Da det er et kor, der mødes fast hele året, er der mulighed for løbende tilmelding året igennem - så tøv ikke. Koret vil lejlighedsvis deltage ved gudstjenester og koncerter.

Gratis deltagelse.
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside, under aktiviteter, på tlf. 61 22 31 23 eller på mail
organisten@fredenskirke-herning.dk

SPIREKOR, BØRNEKOR OG JUNIORKOR

MiReDo er navnet på Fredens Kirkes kor. Vores korprøver indeholder sang, rytme-og nodelære, bevægelse og en god atmosfære. Alle er velkomne.
MIREDO SPIREKOR:
Målgruppe: 0.-2. kl. Tidspunkt: Torsdag kl. 14.30-15.20
MIREDO BØRNEKOR:
Målgruppe: 3.-4. kl. Tidspunkt: Onsdag kl. 14.30-15.20
MIREDO JUNIORKOR:
Målgruppe: 5.-9. kl. Tidspunkt: Onsdag kl. 15.20-16.20
Ved medvirken til gudstjeneste aflønnes junior- og ungdomskor.

Gratis deltagelse
Sted: Kirkens lokaler på Silkeborgvej 27G, 1. sal eller i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34.
Tilmelding sker via kirkens hjemmeside, under aktiviteter eller ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Gry Steensig på tlf. 21 51 75 59 eller organist Dario Andreella på tlf. 61 22 31 23
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SMUKKE DÅBSSERVIETTER
I FREDENS KIRKE
SIDEN MAJ 2018 har vi i Fredens Kirke, haft
den glæde at give kirkens dåbsfolk endnu
en gave og et minde fra den store og vigtige dåbsbegivenhed.
Dåbsservietten er hjemmestrikket og strikkes primært i økologisk bomuld. Vi kunne
godt bruge nogle flere, der kunne have lyst
til strikke dåbsservietter. Materialer betales
af kirken.
For yderligere information, kontakt da venligst kirke- og kulturmedarbejder, Kirsten
Kammersgaard på tlf. 24460030.

NY ORGANIST I FREDENS KIRKE

Født og opvokset i Padova, Italien, hvor jeg har
spillet min første højmesse juledagen 1984. Jeg
var 7 år gammel, og jeg tog ikke rigtig mange
feriedage siden da. Jeg var startet med klaverundervisning 2 år før, og fortsatte derfra
som organist- og kompositionsstuderende på
Padovas Musikkonservatorium og Padovas Universitet. I juli 2008 besluttede jeg, at flytte til
Danmark, hvor jeg blev Kand. Mag. i Kirkemusik
og Orgel på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København i 2014. Jeg glæder mig meget
til at blive jeres ny organist, og ser frem til masser af sang og musik i den kommende tid, samt
til at lære jer at kende, især vores forskellige kor!
Godt nytår til jer alle!

Dario Andreella

FREDENS KIRKE · SJÆLLANDSGADE 34 · 7400 HERNING · TLF. 24 46 00 30 WWW.FREDENSKIRKE-HERNING.DK
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